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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

‘กำแพงเงินตรา’ เป็นประหนึง่ กำแพงสูงใหญ่ทกี่ ดี กัน้ ขวางคนไว้ดว้ ย
ฐานะ ทำให้ไม่อาจเอือ้ มถึงกันได้ เพราะทัง้ หนาทึบ และแข็งแกร่งยิง่ กว่า
อิฐปูนหรือวัสดุใดๆ เป็นปราการที่ทรงอำนาจ แผ่กว้างอย่างจะขีดเส้น
ล้อมรอบบุคคลไว้ไม่ให้ปะปนกับผู้ที่ด้อยกว่าตน
หากแต่วา่ แม้ทรงอิทธิพลขนาดนัน้ ก็ใช่จะถูกทลายลงมิได้ เพราะ
อย่างน้อยก็ความรักประการหนึง่ ทีม่ พี ลังพอจะเจาะทะลุกำแพงเงินตรานี้่
เข้าไปอย่างไม่ยำเกรง เพือ่ จะประกาศว่า ความรักกับเงินตรา หาควรมี
กำแพงใดขวางกั้นไว้ไม่!

จากใจผู้เขียน
ชูวงศ์ ฉายะจินดา

แต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่ดิฉันเติบโตพอจะรู้จักคิดพิจารณาสังคมที่อยู่
แวดล้อมตัวเอง ดิฉนั มักจะแปลกใจอยูเ่ สมอว่า สังคมทีใ่ นปัจจุบนั อาจเรียก
ได้ว่าเป็นสังคมสมัยใหม่ มีวิวัฒนาการต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าอย่างน่าตื่นตา
ตืน่ ใจ แต่เหตุใดคนส่วนใหญ่ในสังคมสมัยใหม่นจี้ งึ กลับยึดติดอยูด่ ว้ ยค่านิยม
แบบเดิมๆ คือแบบทีแ่ บ่งกลุม่ คนอยูเ่ ป็นสองพวก คือคนรวยกับคนจน แทน
ที่จะแบ่งเป็นคนดีกับคนชั่ว
ตอนนั้นดิฉันเคยนึกเสียดายที่มีโอกาสแค่คิด แต่ไม่มีโอกาสระบาย
ความคิดของตนเองออกมาให้โลกรู้ แต่ตอนนี้โอกาสเปิดให้ดิฉันแล้ว ใน
ฐานะนักเขียนนวนิยาย ดิฉันไม่รั้งรอที่จะแทรกสอดแนวคิดของตัวเองไว้ใน
นวนิยายแต่ละเรื่อง ด้วยหัวใจที่ปีติยิ่ง!
นครเมลเบิร์น
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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๑
สายลมเย็นชื่นฉ่ำระลอกแรกของเหมันตฤดูโชยพลิ้วมาแล้ว น้ำใน
แม่นำ้ เจ้าพระยากำลังเปีย่ มฝัง่ ใสแจ๋วจืดสนิทไม่แพ้น้ำฝน สายน้ำนีเอ่
้ อล้น
ไหลระเรื่อยเข้าไปตามห้วยเล็กคลองน้อยทั่วทุกระแหง ตามริมฝั่งคลองที่
คดเคี้ยวเข้าไป ระหว่างเรือกสวนอันครึ้มจะแลเห็นต้นลำพูและมะกอกน้ำขึ้น
อยู่ทั่วไป สลับกับดงโสนที่ซ่อนโคนไว้ในผิวน้ำที่ปริ่มตลิ่งผลิดอกน้อยๆ เป็น
ช่อสีเหลืองจัดพราวเต็มต้น กอไผ่ใหญ่ขึ้นอยู่ริมน้ำเสียดสีกิ่งใบเกรียวกราว
ยามสายลมแรงพัดผ่าน เสียงเครื่องยนต์ตึ้กๆ ของเรือหางยาวที่แล่นผ่าน
ลำคลองเพื่อเข้าไปรับส่งผู้โดยสาร ทำให้นกตัวเล็กๆ ที่จับอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ฝั่ง
โผบินหนีไปไกลๆ
“อีกไกลไหม น้องชาย กว่าจะถึงสวนน้าจันทร์” เสียงห้าวๆ ดังมาจาก
ชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบเศษ ผู้นั่งอยู่ที่หัวเรือหางยาว หันมาร้องถาม
เด็กหนุ่มคนขับเรือ
“ไม่ไกลร้อก พีชาย”
่
เจ้าหนุม่ น้อยตอบพลางอมยิม้ อย่างหน้าทะเล้น
‘เดาะเรียกกูน้องชายกูเก๊าะจะเรียกพี่มั่ง ดูซิจะว่าไง’
แต่ผู้โดยสารหนุ่มซึ่งนั่งมาคนเดียวในลำเรือหาได้แสดงกิริยารังเกียจ
รังงอนแต่อย่างใดไม่ ท่าจะหวังประจบประแจงพ่อคนขับเรือหนุ่มน้อยร่าง
ผอมเกร็งตัวดำเกรียม เพราะถูกแดดเผาอยู่ทั้งวัน ใช้ช่วยขนสัมภาระกอง
ใหญ่ของเขาที่กองอยู่กลางลำขึ้นฝั่งให้ด้วยกระมัง
เหลือบมองสัมภาระกองนั้นอีกครั้ง พลางรำพึงในใจ
‘อะไรมัง่ ไม่รู้ ท่าจะย้ายบ้านมาว่ะ เอ๊ะ หนังสืออะไรอยูใน
่ ลังไม้ฉำฉา
โน่น เผือ่ เป็นหนังสืออ่านเล่นเก๊าะแจ่ม กูจะได้แวะมาขอยืมไปอ่านมัง่ แต่
เอ…ท่ามันจะไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นแฮะ หนังสือห่อปกเรียบร้อยพรรค์นั้น
น่ากลัวจะเป็นตำรา…’
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เหลือบมองหลังผูโ้ ดยสารหนุม่ ผูมี้ อายุแก่กว่าเขาเพียงเล็กน้อยอีกครัง้
อย่างทึ่ง
‘ผ่าวะ! หุน่ เท่ยังก๊ะพระเอกหนัง สูง ใหญ่ ดำ แต่ไม่ปิด๊ ปีอย่
๋ างผิว
เรา’ เหลือบมองแขนแข็งแรงด้วยมัดกล้ามผิวเนือ้ คล้ำแต่ไม่ถึงกับเกรียมแห้ง
เป็นท่อนไม้อย่างผิวของตนแวบหนึ่งอย่างอดริษยามิได้
‘ให้ตายชัก! หน้าตาก็ดีๆ แต่แต่งตัวเชยแหลกเลย ไอ้กุงเกงตัวนั้น
ท่าจะขโมยพ่อมานุ่งว่ะ ไม่ยักลืมตาดูมั่งว่าคนชาวกรุงฯ เขาแต่งตัวยังไงกัน
กุงเกงมันต้องคับติ้ว ของตกไม่ต้องเก็บ มันถึงจะมาร์ต…’
“จะถึงแล้วเรอะ?” ชายหนุ่มหันมาถามอีกเมื่อเห็นเรือชะลอลง ไม่
แล่นตึ้กๆ จนคลื่นกระแทกบันไดท่าน้ำที่ยื่นออกมาในคลองไหวไปตามๆ กัน
อย่างทีแรก
“ยัง” เด็กหนุ่มหัวเราะยิงฟันเหลืองอ๋อย “แต่พ้นคุ้งนี่มันเข้าเขตสวน
กำนันสิงห์ ขืนขับเร็ว แกตะโกนด่าหูพังแน่ๆ”
“อ้อ” อีกฝ่ายหันมาฟังอย่างสนใจ “กำนันดุมากเรอะ?”
“ดุกว่าสิงห์ ยิ่งกว่าหมา!”
คำตอบนัน้ ฟังดูน่าหัวเราะสำหรับชายหนุม่ แปลกหน้า ซึง่ การแต่งกาย
ชวนให้น่าคิดว่าคงจะมาจากชนบท แต่เสียงที่พูดไม่แปร่งและชัดถ้อยชัดคำ
บอกให้รู้ว่ามีพื้นการศึกษาดีพอสมควร
เขาเพียงแต่ยิม้ น้อยๆ อยูใน
่ หน้า แล้วก็หันกลับไป เรือแล่นเบาๆ ต่อไป
อีก พอเลี้ยวคุ้งน้ำก็เห็นเขื่อนไม้ซุงเรียงรายยาวเหยียดไปสุดสายตา ที่สวน
ตอนนีมี้ ไม้ผลนานาชนิดปลูกไว้ครึม้ เป็นดง ชมพูน้่ ำดอกไม้ต้นใหญ่ ทอดกิง่
เอนเรี่ยผิวน้ำยื่นออกมาในคลองเกือบจะคว้าถึง
“แกคงรวยมากซินะ กำนันน่ะ”
“อย่าบอกใคร!” อีกฝ่ายตอบห้วนๆ
“แปลว่าอะไร?”
‘ธ่อเว้ย’ เด็กหนุม่ คำรามในใจอย่างปลงอนิจจัง ‘มาจากเมืองไหนก็ไม่รู้
ว่ะ ฟังสำนวนคนฝั่งธนฯ ก็ไม่เข้าใจซะแล้ว!’
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“แปลว่ารวยมาก บอกใครก็ไม่เชือ่ ว่ารวยแค่นัน้ เพราะงัน้ อย่าบอกดีกว่า”
เขาอุตส่าห์ไขความละเอียดลออ แล้วถามว่า “พี่ชายมาแต่ไหนน่ะ?”
“เมืองเพชรฯ”
“ก็แค่นี้เอง ทำไมเชยนักล่ะ?”
“อะไรนะ?” อีกฝ่ายย้อนถาม
แต่เด็กหนุ่มไม่ตอบเพราะรู้ตัวดีว่า ตนหลุดปากตำหนิผู้โดยสารผู้มี
อาวุโสออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงรีบกลบเกลื่อนเสียว่า
“โอ้โฮ พี่ชายโชคดีเป็นบ้าเลย มาวันแรกก็ได้เห็นลูกสาวลุงกำนัน
นัน่ ไงพีสาหร่
่ าย ทีแต่
่ งสีพระจันทร์เจ้าขาเดินออกมาตีนท่านัน่ เห็นแล้วอย่า
เอาไปนอนฝันล่ะ” ตอนท้ายทำเสียงทำตายิ้มๆ เป็นเชิงกระเซ้า เพราะเห็น
อีกฝ่ายหนึ่งถึงกับตะลึงงันไปทีเดียว
หญิงสาวรูปร่างท้วม ผิวขาวเหมือนแตงร่มใบทีกำลั
่ งเดินออกมาหยุด
อยู่ที่บันไดท่าน้ำบ้านกำนัน นุ่งซิ่นไหมยาวกรอมเท้า สีเหลืองพระจันทร์
จริงๆ แต่มีเชิงเป็นลายขวางถีๆ่ สีดำ เสือ้ แพรแขนยาวสีอ่อนกว่าซิน่ เล็กน้อย
ตัดเข้ารูปแบบเรียบ เกล็ดอกและเอวส่งให้เห็นรูปทรงงามจนน่าตะลึงของ
หล่อนชัดเจนขึ้น
ผมสีน้ำตาลไหม้เส้นสลวยเกล้าไว้เป็นมวยต่ำๆ เสียบดอกกุหลาบแย้ม
สีชมพูอ่อนไว้ด้วย แต่ผิวแก้มขาวผ่องอมชมพูเรื่อๆ ของหญิงสาวดูจะข่มสี
อ่อนๆ ของกลีบกุหลาบให้ซีดจางลงไปอีกเป็นอันมาก
“เบาเครือ่ งหน่อยน้องชาย เบาหน่อย…” เสียงพึมพำดังมาจากชายหนุม่
ที่หัวเรือ คล้ายกับว่าเขาละเมอออกมาโดยไม่รู้ตัว
เจ้าหนุ่มคนขับยิ้ม ผ่อนเครื่องเรือให้เบาลงจนเกือบจอดสนิท ซ้ำยัง
เบนหัวใกล้ท่าน้ำเข้าอีกอย่างรู้ใจ
‘ดูซิ พระเอกเมืองน้ำตาลจะมีทีเด็ดยังไงมั่ง!’
หญิงสาวไม่แสดงความสนใจกับเรือที่เบี่ยงหัวใกล้เข้ามา ดวงตาของ
หล่อนมองลงไปในน้ำตีนท่า ค้อมหลังนิดหนึง่ มือเกาะเสาศาลาท่าน้ำเก่าๆ แต่
แข็งแรงนั้น ชะโงกหน้ามองลงไปพลางส่งเสียงหวานใสร้องเรียก
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“ผึ้งๆ ขึ้นเถอะ สายแล้ว เดี๋ยวไปวัดไม่ทัน”
“ทำไมจะไม่ทัน วัดไม่หนีไปไหนหรอกน่า” เสียงใสแจ๋วอีกเสียงหนึ่ง
ตอบมาจากในน้ำดึงดูดสายตาให้มองไปยังเจ้าของเสียงราวกับนัดกัน
ใครนัน่ ? ตัวอยูใน
่ น้ำ โผล่แค่หัวขึน้ มา และบนหัวดำๆ นัน้ ยังมีฟองสบู่
ฟ่อดขาวโพลนเลอะเทอะไปทัง้ หน้าทัง้ ตา จนดูไม่ออกว่าเค้าหน้านัน้ เป็นอย่างไร
ระหว่างที่โต้ตอบ สองมือเล็กๆ ยังคงขยี้ฟองสบู่บนหัวเล่นอย่างทองไม่รู้ร้อน
“นางเงือกในน้ำนั่น ชื่อสายน้ำผึ้ง วันทั้งวันหล่อนจะไม่อยู่ที่ไหน
นอกจากในน้ำ” เสียงกระซิบพอได้ยินดังมาจากเจ้าหนุม่ น้อยทีวาด
่ หัวเรือห่าง
ออกไป เพราะเกิดรูส้ กึ หวัน่ ๆ ใจว่า ลุงกำนัน ‘คนดุกว่าสิงห์ ยิง่ กว่าหมา’ อาจ
จะโผล่หน้าเหี้ยมเกรียมหนวดเฟิ้มของแกออกมาในนาทีใดนาทีหนึ่ง
“อย่าเหลวไหลน่า ผึ้ง วัดไม่หนี แต่พระท่านจะต้องฉันนี่นา”
“ท่านยังไม่หิวหรอกน่า” เสียงในน้ำยังใสแจ๋วร่าเริงดังเดิม
“หิวหรือไม่หิว ท่านก็ต้องฉันให้ทันเพล ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ” เสียงบน
ฝัง่ ชักขุน่ แล้วร่างในชุดสีเหลืองๆ นัน้ ก็ก้าวลงบันไดมา คว้ามือทีกำลั
่ งขยีสบู
้ ่
บนหัวนั้นไว้แน่นออกแรงฉุด ปากก็ดุ
“ขึ้นมา…เร้ว เดี๋ยวเอาบ่วงมาคล้องเสียนี่…ว้าย!”
เสียงอุทานแหลมสูงดังขึ้น เมื่อร่างในเครื่องแต่งกายสวยงามลอยลิ่ว
ตามมือเล็กๆ ลงไปในน้ำเสียงดังตูม!
พ่อหนุม่ น้อยคนขับเร่งเครือ่ งยนต์นำเรือแล่นลิว่ ออกจากบริเวณนัน้ ทันที
เพราะเห็นผู้ที่นั่งอยู่หัวเรือขยับลุกยงโย่ยงหยก ทำท่าคล้ายกับจะกระโดดลง
ไปช่วย ‘นางเอกตกน้ำ’ ดังที่พระเอกทั้งหลายจะพึงทำ
“อ้าวแล้วกันน้องชาย ผู้หญิงตกน้ำทำไมไม่จอดช่วย?”
เด็กหนุ่มยิงฟันแหงอีกครั้ง
“ขืนช่วยซี ลุงกำนันแกโผล่ออกมาเห็น คงน่าชม!”
“ทำไม กำนันแกหวงลูกสาวเรอะ?”
“จงอางหวงไข่ยังไงยังงัน้ ” อีกฝ่ายตอบพลางยักคิว้ “ไม่มีใครกล้าแตะ
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พี่สาหร่ายร้อก ส่วนแม่ผึ้งน่ะ ไม่มีใครอยากจะแตะ!”
“ทำไมล่ะ?”
“หล่อนได้ด่าเปิงไปซี ด่าเก่งเหมือนพ่อ ดุเหมือนพ่อ ร้ายเหมือน
พ่อ” เด็กหนุ่มตอบ พลางทำท่าสั่นเศียร “เมื่อกี้ยังไงล่ะ พี่สาหร่ายเขามา
เรียกให้รีบไปวัดดีๆ แหละ แกล้งฉุดเขาลงน้ำเสียนี่ เด็กพรรค์นี้มันต้องตีให้
ลายทั้งตัวถึงจะเข็ด”
“อ้อ แม่สายน้ำผึ้งยังเด็กอยู่เรอะ?”
“ก็สิบแปดแล้วละ เกิดปีเดียวกะฉัน แต่มันยังฤทธิ์มากเหมือนเมื่อ
ตอนเด็กๆ ไม่มีผิด” เด็กหนุ่มทำหน้าระอาและเตือนขึ้นว่า
“ว่าแต่พี่ชายอย่าเผลอไปเรียกหล่อนว่า สายน้ำผึ้งเต็มๆ เข้าล่ะ”
“ทำไม?”
“หล่อนจะอ้วกใส่หน้าให้น่ะซี”
“ถึงยังงั้นเชียวเรอะ?”
“ฉันเคยโดนเมือ่ สมัยเด็กๆ ตอนโตๆ นีไม่
่ ใคร่ได้เจอกัน เขามันคนละ
ชั้นก๊ะเรา”
ดวงตาสีเข้มมีแววฝันของชายหนุ่มมองเหม่อไปยังหลังคากระเบื้อง
สีคล้ำ ยอดจั่วแหลมแบบไทยโผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้ชอุ่มครึ้มเห็นลิบๆ
“น้องชายใช้อะไรวัด ว่าใครอยู่คนละชั้นกับใคร?”
“จะอะไรเสียอีก เก๊าะเงินน่ะซี” อีกฝ่ายกระแทกเสียง แล้วก็พยักหน้าไป
ทีท่่ าน้ำเล็กๆ พืน้ ไม้ผุพัง ตะไคร่จับเขียว ไม่มีหลังคาทียื่ น่ ออกมาจากแมกไม้
ตรงหน้า
“นั่นไง บ้านป้าจันทร์”
“อ้อ อยู่ติดกับสวนกำนันเสียด้วย” อีกฝ่ายรำพึงดังๆ เมื่อแลเห็นว่า
สถานทีอั่ นเป็นทีห่ มายของตนเพิง่ จะพ้นแนวเขือ่ นอันบอกอาณาเขตสวนกำนัน
สิงห์มาเพียงเล็กน้อย
“ใช่ซี ติดกันเลย รัว้ ก็มองไม่เห็นซะด้วย” เด็กหนุม่ กระทุง้ ยิม้ ๆ แววตา
คล้ายกับคาดหมายอะไรไว้ในใจ
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“รัว้ อะไรมองไม่เห็น เขาไม่ได้กัน้ เอาไว้น่ะซี สวนแถวนีเขา
้ คงใช้ท้องร่อง
กั้นอาณาเขตแทนรั้ว”
“กัน้ ซี บ้านลุงกำนันแกกัน้ รัว้ รอบสีด้่ านเว้นแต่รัว้ ของแกน่ะ มองด้วย
ตาไม่เห็นเท่านั้นเอง!” เด็กหนุ่มยืนยันพลางวาดหัวเรือเข้าที่ท่า ครั้นท่าน้ำ
แกว่งไปมา ก็บ่นพึม
“ว้า พี่ชายบอกป้าจันทร์ให้แกซ่อมท่าน้ำมั่งฮี่ เสาไกวยังกับเปล!”
“เถอะ แล้วจะบอก” ชายหนุ่มอมยิ้ม นัยน์ตาเป็นประกายขบขัน
ลุกขึ้นยืนบิดตัวเล็กน้อย
“นั่งเสียเมื่อยกว่าจะถึง…เออ ไม่รู้ว่าน้าจันทร์แกอยู่หรือเปล่า” เขา
รำพึงดังๆ ขณะที่ชะเง้อมองไปที่กระท่อมมุงจากหลังเล็กที่เห็นอยู่ในหมู่ไม้
“พีชาย
่ โดดขึน้ ท่าซี ฉันจะส่งของให้” เด็กหนุม่ ว่า “บ๊ะ ลังหนังสือนี่
หนักชิบ…เลย”
“ก็มีหนักแต่ลังหนังสือเท่านัน้ นอกนัน้ เบาๆ เป็นพวกเสือ้ ผ้า มุง้ หมอน”
“ขนมาทำมัย้ ยังกับในกรุงฯ ไม่มีขาย” อีกฝ่ายบ่นพลางช่วย ก้มลง
หยิบถุงบ้าง ห่อบ้าง ที่อยู่กลางลำเรือขึ้นส่งให้ชายหนุ่มที่ยืนคอยรับอยู่บน
สะพาน
“มีขายน่ะ มีหรอก แต่มันไม่มีเงินจะซื้อน่ะซี” ชายหนุ่มตอบตรงๆ
“แล้วมาอยู่ในกรุงฯ ทำมั้ย ที่นี่ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ร้อก”
“อ้อ น้องชายท่าจะมีเงิน” อีกฝ่ายปรารภยิ้มๆ นัยน์ตาพราวดังเดิม
“มีกะผีอะไร ทู่ซี้อยู่มันไปเพราะไม่รู้จะไปไหนเท่านั้น” เด็กหนุ่มหน้า
บูด “ทีพู่ ดเมือ่ กีเพราะ
้ เห็นพีชาย
่ มีทีอยู
่ ดี่ ๆ แล้วทำไมถึงบากหน้ามาอยูใน
่ กรุงฯ
ตะหาก”
“ถ้าที่อยู่เก่ามันดีจริงๆ ใครจะย้ายล่ะ?”
“อะไร้…กระต๊อบป้าจันทร์ยังดีกว่าบ้านเก่าของพีชาย
่ อีกเรอะ” เด็กหนุม่
พยักหน้าไปทางกระท่อมเก่าๆ โกโรโกโส ที่หลังคาคุ่มต่ำเสียเกือบจะครอบ
ดินนั้น
“ก็คิดว่าคงจะดีกว่าน่ะซี ถึงได้ย้ายมา”
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ชายหนุ่มยิ้ม ชี้ไปที่วัตถุชิ้นหนึ่งในถุงผ้ารูปยาวสีมอๆ วางอยู่ต่างหาก
ไม่มีอะไรทับ
“ไอ้นั่นเบาๆ มือหน่อย ระวังจะหัก”
“อะไรน่ะ พี่?”
“ไวโอลิน รู้จักไหม?”
“อ๋อ ทำไมจะไม่รูจ้ กั ” อีกฝ่ายตอบอย่างวางภูมิ แต่แววตาบอกว่าทึง่
เต็มที “พี่ชายเป็นนักดนตรีเรอะ?”
“ไม่ใช่อาชีพหรอก สมัครเล่น สีเองฟังเอง”
“วันหลังสีให้ฟังมั่งฮี่ ฉันอยู่บ้านปากคลองนี่เอง”
“ตกลง” ชายหนุ่มยิ้ม รับของชิ้นสุดท้ายมาวางลงแล้วก็ควักกระเป๋า
หยิบค่าโดยสารออกมาจ่ายให้
“ไม่มีค่าช่วยขนของด้วยเรอะ พี่ชาย?”
“เถอะน่า วันหลังจะเล่นเพลงเพราะๆ ให้ฟัง”
“ตืดเป็นบ้าเลย ให้ตายชัก!” เด็กหนุม่ พึมพำในคอแต่ก็ยังไม่วายถาม
ว่า “ว่าแต่พี่ชายชื่ออะไร วันหลังฉันจะได้แวะมาคุยด้วย”
“ชื่อยง”
“คนอะไรชื่อโยง…เรือโยงน่ะเหรอ?”
“ไม่ใช่โยง…ยง เสียงสั้น”
“ยง…งั้นเก๊าะแปลว่ายงโย่น่ะซี?”
“คงใช่มั้ง” ชายหนุ่มผู้เรียกตัวเองว่า ‘ยง’ ยิ้มพรายย้อนถามบ้างว่า
“ว่าแต่น้องชายชื่ออะไรล่ะบอกมั่งซี เวลาแวะมาคุยจะได้เรียกถูก”
“ชื่อแจ้ง”
“อ๋อ ที่เขาเอาไปตั้งเป็นชื่อวัดริมแม่น้ำโน่นใช่ไหม?”
“คงใช่มัง้ ” เด็กหนุม่ เลียนคำตอบพลางหัวเราะแหะๆ “ไปละนะ พียง”
่
“เดี๋ยวก่อนซิ แจ้ง ขอถามอะไรอีกนิดเถอะน่า”
“อะไรอีกล่ะ”
ยงก้มหน้าลงมาใกล้ ถามเสียงเรียบๆ
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“เมื่อกี้ ที่น้องชายพูดว่าบ้านกำนันมีรั้วล้อมแต่มองไม่เห็นน่ะ หมาย
ความว่ายังไง”
“เถอะน่า พียง
่ อยูไป
่ นานๆ ก็รูเอง
้ แหละ” เด็กหนุม่ ทำอมภูมิ “คนแถวนี้
เขารู้กันทั้งนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไปเฉียดพี่สาหร่ายก็เพราะเหตุนี้”
ยงเงยหน้าขึ้น แววตาครุ่นคิด ไม่ตอบว่ากระไร
“ว่าแต่พี่ยงมาอยู่ใกล้ๆ แถวนี้น่ะ ระวังๆ หัวใจไว้หน่อยหนา เสน่ห์พี่
สาหร่ายแกเหลือร้ายละ เดี๋ยวจะว่าแจ้งไม่เตือน!”
ชายหนุม่ ยิม้ น้อยๆ มีแววฝันปรากฏขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ในดวงตาเข้มคมของ
เขา
‘นายมาเตือนสายไปเสียแล้วละ นายแจ้งเอ๋ย!’

๒
เสียงเจี๊ยวจ๊าวระคนกับเสียงหมาสองสามตัวที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน เห่า
อะไรเสียงขรมอยูที่ ท่่ าน้ำ ทำให้กำนันสิงห์ผูนั้ ง่ สูบบุหรีพ่่ นควันปุย๋ พลางชม
นกเขาในกรงทีแขวน
่ อยูตรงชาน
่
หน้าหอขวางด้านหลังเรือน ซึง่ เป็นทีสำราญ
่
ของแกหลังเวลาอาหารเช้า ผุดลุกขึน้ ยืน ใบหน้าดุ ประกอบด้วยหนวดเฟิม้
ปิดริมฝีปากบนเกือบมิด ชะเง้อมองผ่านชานต่ำลงมาอีกชัน้ หนึง่ ทีแล่
่ นผ่าน
กลางตัวเรือนรูปยาวสองหลังตรงไปถึงประตูหน้า ซึง่ จะมีบันไดสูงลงสูพื่ น้ ดิน
เบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง
“เฮ้ย ใครมาส่งเสียงยัว่ หมาอยูที่ ตี่ นท่าวะ ไอ้ไปล่ลงไปดูถี” พยักหน้า
สัง่ ชายกลางคนทีเลี
่ ย้ งไว้กึง่ ญาติกึง่ ลูกจ้างทำสวน ทีกำลั
่ งให้อาหารนกอยูใกล้
่ ๆ
ซึ่งฝ่ายที่ถูกสั่งก็รีบวางมือจากงาน ขยับจะผละไปทันที แต่แล้วก็กลับชะงัก
เมื่อถูกตวาดเสียงลั่น
“เอ้ย ไอ้นี่จนจะเข้าโลงยังทำงานหยาบเป็นขี้แรด ยังไม่ทันคลุมกรง
เลยจะเสือกทิ้งไปแล้ว เผื่อแดดส่องนกกูตายกูจะหักคอมึง!”
นายไปล่ชะงัก หันกลับมาจับผ้าแดงเย็บเป็นรูปคุม่ โค้งตามรูปหลังคากรงเว้าชายขึน้ เหมือนม่าน ทีเลิ
่ กขึน้ ไว้เมือ่ ตอนทำความสะอาดซีกรง
่ กลับลง
คลุมไว้ดังเดิม ก่อนจะขยับผ้าขาวม้าที่เอวให้รัดกุมแล้วก็ลนลานลงไปจาก
เรือนตามคำสั่งของผู้เป็นนาย
หญิงกลางคนคนหนึ่งวัยไล่เลี่ยกับกำนัน ผมยาวที่พับตลบขึ้นสับด้วย
หวีสับมีสีขาวแซมบ้างแล้ว ทีริ่ มฝีปากค่อนข้างหนามีรอยคราบน้ำหมากแดง
คล้ำๆ แต่ฟันขัดไว้ขาวสะอาดดี นุง่ ผ้าลายสีระกำ ห่มผ้าแถบสีนวล เหน็บ
ชายไว้ที่อกด้านซ้าย แทนที่จะตวัดขึ้นคลุมไหล่อย่างสาวๆ เดินนำหน้าหญิง
สาวใหญ่สองสามนาง ลำเลียงสำรับกับข้าวและเครือ่ งไทยทานเป็นถาดๆ ออก
มาจากในครัว ซึง่ สร้างต่อเติมออกไปจากหอขวางทางด้านหลัง สมัยทีนาง่
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พิกลุ เมียดัง้ เดิมของกำนันถึงแก่กรรมแล้ว และกำนันเริม่ ขยับขยายครอบครัว
ให้ใหญ่ขึ้นโดยการเลื่อนตำแหน่งลูกจ้างทำสวนสาวๆ บางคนขึ้นรับตำแหน่ง
‘เมียน้อย’ ของแก เมียน้อยของกำนันสิงห์บางคนก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นจาก
ลูกจ้าง ‘ขัดดอก’ คือลูกสาวหรือหลานสาวของลูกหนีราย
้ ใหญ่ๆ ของแก ทีส่่ ง
มาให้ใช้แทนดอกเบี้ย จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้หญิงทั้งสาวและไม่สวยที่อาศัย
ชายคาบ้านของกำนันสิงห์อยูทุ่ กวันนี้ ทีจะ
่ ทำงานในหน้าทีลู่ กจ้างเพียงตำแหน่ง
เดียวนั้น หาไม่ได้เลยสักคน!
เหตุนี้ รูปเรือนฝากระดานสองหลังแฝดของกำนันสิงห์จึงค่อยเปลี่ยน
รูปเปลี่ยนร่างไป ด้วยการต่อเดิมทีละน้อย จนกลายเป็นเรือนหมู่ใหม่ มี
ชานแล่นทะลุถึงกันได้ทุกหลัง และทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างญาติแม้จะไม่
สมัครสมานสามัคคีกันนักแต่ก็ไม่กล้าก่อการวิวาทให้เป็นทีเปิ
่ ดเผย เพราะต่าง
ก็กลัวเกรงกำนัน ‘คนดุยิ่งกว่าชื่อ’ อยู่ด้วยกันทุกคน
หญิงกลางคนชี้มือให้บริวารวางสำรับกับข้าวที่ช่วยกันลำเลียงมานั้น
วางลงที่นอกชานกว้างหน้าหอนอนของกำนันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก พลาง
เอ่ยขึ้นกับบริวารคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ
“ไปดูแม่หร่ายกับแม่ผึ้งซิ ผาด แต่งตัวเสร็จแล้วยัง สายนักแดดจะ
ร้อน”
“แม่หร่ายแต่งตัวเสร็จแล้วจ้ะ แม่หงา” บริวารอีกคนหนึ่งตอบแทน
เมือ่ เห็นหญิงทีถู่ กเรียกว่า ‘ผาด’ ไม่ทำท่าจะขยับเขยือ้ น “เมือ่ กีเห็
้ นลงเรือน
ไปว่าจะไปตามแม่ผึ้ง”
พูดยังไม่ทันขาดคำ ร่างในผ้าถุงสีดำเปียกมะล่อกมะแล่ก ผมเผ้ารุงรัง
ยังมีฟองสบูขาว
่ ฟ่อดอยู่ มือหนึง่ หิว้ ผ้าขนหนูผืนใหญ่ ก็วิง่ กะเร่อกะร่าขึน้ มา
บนเรือน วิ่งฝ่าชานกลางตรงไปยังห้องนอนของกำนัน
“ดู๊! แม่ผึ้ง วิ่งโครมครามขึ้นมาเกือบจะชนสำรับกับข้าว” เสียงนาง
บุหงาซึ่งเป็นเมียชั้นอาวุโสที่สุดของกำนันสิงห์รองมาจากนางพิกุลแม่บังเกิดเกล้าของสองศรีพี่น้อง บ่นเบาๆ แล้วชะงักเมื่อเห็นร่างท้วมๆ ในชุดสีเหลือง
เปียกปอนพอกันของสาหร่ายวิง่ ตามขึน้ มาด้วย มีนายไปล่เดินหน้าแหยๆ รัง้
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ท้ายขึ้นมา
“ตายจริง! นั่นแม่หร่ายก็พลอยไปกับน้องด้วยเรอะ?”
“ผึง้ มันฉุดหร่ายลงน้ำจ้ะ น้าหงา จะต้องขอซัดมันให้ได้เชียว” สาหร่าย
ตอบแกมหอบ ทั้งโมโหทั้งเหนื่อยจนพูดแทบไม่ออก
“เฮ้ย อะไรกันวะ วิ่งซ่กๆ ขึ้นมาได้” กำนันตวาดลั่น คว้าผ้าขาวม้า
ที่วางอยู่ขึ้นพาดไหล่แล้วก็ก้าวลงมาจากชานยกพื้นที่สำราญของแก ตรงมา
ที่ลูกสาวใหญ่
สาหร่ายหน้าซีดด้วยความกลัวพ่อ รีบฟ้องเสียงกระเส่า
“ผึง้ แน่ะ พ่อ หร่ายไปเตือนมันให้รีบแต่งตัวไปวัดมันกลับฉุดหร่ายลง
น้ำ”
“บ๊ะ! เจ้าผึ้งอาละวาดอีกแล้วเรอะ เดี๋ยวพ่อจะเฆี่ยนมันให้หลังลาย”
กำนันคำราม “เฮ้ย ไอ้ไปล่ ลงไปตัดกิ่งพู่ระหงให้กูสักสองสามกิ่งเถอะวะ”
“จ้ะ พ่อกำนัน” นายไปล่ยิม้ จืดๆ อวดฟันดำเหมือนเม็ดน้อยหน่าแล้ว
ก็เดินหงอยๆ ลงเรือนไป
สายตาหลายคู่มองตามหลังนายไปล่ยิ้มๆ อย่างรู้ทันรับประกันได้เลย
ว่า นายไปล่จะหายตัวไปไม่ยอมกลับขึ้นมาจนกว่าเรือจะยกขบวนไปวัดแล้ว
หรือไม่กจ็ นกว่ากำนันจะหายโมโห ใครๆ ก็รวู้ า่ นายไปล่รักและเอ็นดูแม่ผึง้ ตัว
น้อยแต่ฤทธิ์มากตัวนี้ยิ่งกว่าลูกในไส้ของแกเสียอีก ค่าที่ได้เลี้ยงดูใกล้ชิดมา
แต่เล็กแต่น้อย นายไปล่คนนี้แหละที่คอยให้ท้ายเด็กสาวคนนี้จนเหลิงและ
แก่นไม่แพ้เด็กผู้ชายคนหนึ่งทีเดียว
“ไป แม่หร่าย ไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่ เร่งไม้เร่งมือเข้าหน่อยนะ
ลูก” กำนันว่ากับลูกสาวคนโต แล้วก็หันไปทางแม่ผาดซึ่งเป็นเมียที่อ่อน
อาวุโสที่สุดของแก อายุแก่กว่าสาหร่ายลูกสาวใหญ่ของแกไม่กี่ปี สั่งว่า
“นังผาดวิง่ ลงไปดูไอ้เหมือนให้มันตรวจเครือ่ งเรือให้ดีอีกที อย่าให้มัน
ไปลอยลำเท้งเต้งอย่างคราวก่อนได้อีกล่ะ ขืนสะเพร่าอีกละก็ กูจะจับกดน้ำ
ให้เข็ด!”
“จ้ะ ลุงกำนัน” หญิงสาวรับคำอย่างสงบเสงีย่ ม แต่ดวงตาดำมันตวัด
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ขึน้ มองชายกลางคนผูเป็
้ นทัง้ ผัวและนาย มีแววเคืองแค้นชิงชังแฝงอยู่ ทีจ่ ริง
ก็น่าเห็นใจอยู่บ้างที่หญิงสาวอายุยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีเช่นผาดคนนี้ ต้องตกมา
เป็นเมียของกำนันที่แก่คราวพ่อ ซ้ำยังดุดัน เข้มงวด ไม่อ่อนโยนเมตตา
ตามที่ผัวแก่จะพึงแสดงต่อเมียสาว ดังที่หล่อนเคยเห็นเคยได้ยินมา
ผาดยังคงเรียกกำนันสิงห์ว่า ‘ลุงกำนัน’ เหมือนอย่างที่เคยถูกพ่อแม่
สอนให้เรียกเมื่อสมัยเป็นลูกจ้างขัดดอกแต่แรก แทนที่จะเปลี่ยนเรียก ‘พี่
กำนัน’ อย่างทีเ่ มียคนอืน่ ๆ ของกำนันเรียกกัน ดูเหมือนว่าหล่อนจะยังมีความ
หวังว่า วันหนึ่งข้างหน้าจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น ทำให้พ่อแม่ของ
หล่อนทำมาค้าขึน้ สามารถใช้หนีส้ นิ ทีค้่ างอยูหมด
่ สิน้ ไปได้ และเมือ่ นัน้ แหละ
หล่อนจะเป็นอิสระ!
***
พระภิกษุทัง้ วัดฉันเพลเสร็จแล้ว บริวารของกำนันสิงห์กำลังเลือ่ นสำรับ
ของหวานลงจากศาลาใหญ่ พระภิกษุขยับขึ้นนั่งบนอาสน์ เพื่อรับประเคน
จตุปจั จัยไทยทาน กำนันสิงห์และเมียรุน่ อาวุโสสองสามคน รวมทัง้ สาหร่าย
ลูกสาวคนใหญ่ขยับเข้าไปทีหน้
่ าอาสน์สงฆ์ เพือ่ ช่วยประเคนของถวายแด่พระ
ภิกษุไม่น้อยกว่า ๓๐ รูปในวัดนั้น
เด็กสาวร่างสูงโปร่ง ผิวคล้ำแดดแต่มน้ี ำนวลด้วยวัยกำดัด แต่งกายด้วย
ซิน่ ไหมสีเขียวเข้มปีกแมลงทับ เสือ้ แขนยาวสีเกสรชมพู่ ซึง่ นัง่ ชะเง้อคอมอง
คนโน้นคนนีอยู
้ มุ่ มศาลา เห็นไม่มีใครเอาใจใส่กับตัวก็ค่อยๆ ขยับเลือ่ นตัวออก
ไปทางบันไดศาลา แต่ไม่ถึงอึดใจ เจ้าหล่อนก็ล่องหนไปจากบริเวณนั้น
‘เฮ้อ ค่อยหายใจคล่องหน่อย’ รำพึงในใจขณะที่เดินสะบัดแข้งสะบัด
ขาด้วยความเมื่อยขบ ลัดเลาะแนวต้นเข็มสีแดงที่ปลูกล้อมบริเวณศาลาหลัง
ใหญ่ ซึง่ จัดเป็นสถานทีเลี
่ ย้ งพระไปทางหลังวัดซึง่ ค่อนข้างเงียบ เพราะผูที้ ม่ า
ร่วมทำบุญจะชุมนุมกันอยู่แต่แถวโบสถ์ และบริเวณศาลาใหญ่นั้น
โน่นแน่ะ พิกุลต้นใหญ่ผลิดอกสีขาวนวลพราวเต็มต้น ส่งกลิ่นหอม
อ่อนๆ ทีลาน
่ ซึง่ เป็นดินปนทรายปราบเรียบและกวาดไว้เตียนรืน่ ก็มีดอกไม้
น้อยๆ สีนวลบ้างสีน้ำตาลอ่อนบ้าง หล่นเรี่ยราย แทบว่าจะหลีกไม่พ้น
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ดวงตากลมดำใหญ่เป็นมันขลับ เหมือนเม็ดลิ้นจี่ เริ่มมีฝ้าน้ำตาจับ
เหมือนทุกครัง้ ทีหล่
่ อนแลเห็นต้นพิกลุ และสิง่ ใดก็ตามทีเตื
่ อนใจเจ้าหล่อนให้
นึกถึงแม่พิกุลผู้อ่อนหวาน สวยบริสุทธิ์เหมือนนางฟ้าในความคิดคำนึงของ
เด็กสาว แม่พิกลุ ซึง่ ต้องจากลูกน้อยไปเมือ่ สายน้ำผึง้ มีอายุเพียงแปดเก้าขวบ
เท่านั้นเอง
บางครั้ง เด็กสาวนึกเห็นภาพแม่พิกุลของหล่อน หญิงสาวร่างท้วม
ผิวนวลเหมือนสีกลีบดอกพิกุล ที่นั่งพับเพียบอยู่ข้างหีบอบผ้า บรรจงติด
เทียนอบทีฝา
่ หีบ เป่าเทียนดับแล้วก็รีบปิดให้ควันหอมนัน้ อบร่ำผ้านุง่ ผ้าห่มที่
วางพับซ้อนกันอยู่ในหีบใหญ่ใบนั้น จนซึมซาบเข้าในเนื้อผ้า
“แม่อบมันทำไมจ๊ะ?” สายน้ำผึง้ มักจะถามแม่บ่อยๆ โดยไม่เบือ่ ทีจะ
่ ฟัง
แม่ตอบว่า
“ก็อบให้มันหอมน่ะซี ผึ้งเอ๊ย เกิดเป็นลูกผู้หญิงน่ะนอกจากจะต้อง
รักษาเนื้อตัวของเราให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหงื่อกลิ่นไคลแล้ว ยังจะต้องทำตัว
ให้หอมชืน่ ใจแก่คนใกล้เคียงอีกด้วย ไม่งัน้ คนเขาจะเอาไปนินทาได้ สวยแต่
รูป จูบไม่หอม”
“แต่ผึ้งว่า แม่ไม่ต้องอบผ้าอบเสื้อก็ได้จ้ะ ตัวแม่หอมอยู่แล้ว หอม
เหมือนดอกพิกุลไงจ๊ะ หอมเย็นๆ ดีกว่ากลิ่นเทียนอบเป็นกอง!”
เด็กสาวบรรจงหยิบดอกไม้น้อยๆ สีนวลที่โปรยปรายอยู่บนดินขึ้นใส่อุ้ง
มือ แล้วก็ยกขึ้นดม
‘จริงสิ กลิน่ อ่อนๆ เหมือนกลิน่ เนือ้ แม่พิกลุ อะไรยังงัน้ ! แม่ไม่ชอบประ
น้ำอบไทยจนฟุง้ ตลบ เดินอยูคน
่ ละฝัง่ คลองยังได้กลิน่ อย่างทีพวก
่ ลูกจ้างชอบ
ทำกัน…ผิวเนื้อของแม่นั้นต้องเข้าใกล้ถึงจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ระรวยชื่นใจ
ไม่ฟุง้ จนต้องผละหน้าหนี ผึง้ ชอบแนบจมูกเข้าทีโคน
่ แขนนิม่ ๆ ของแม่ แล้ว
สูดเอาๆ จนแม่หัวเราะคิก เพราะจักกะจี้…’
น้ำตาหยดหนึ่ง หยาดลงต้องดอกพิกุลในมือ แล้วอีกหลายๆ หยดก็
พรูตามกันลงมาจนดอกไม้น้อยๆ นัน้ เปียกชุม่ เด็กสาวใช้หลังมืออีกข้างหนึง่
ป้ายน้ำตาทิง้ เดินเบาๆ เลีย่ งดอกพิกลุ ทีหล่
่ นอยูบน
่ ลานไปนัง่ พิงโคนต้น ปล่อย
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ใจให้ล่องลอยไปไกล…
เสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาที่ลานพิกุล เด็กสาวยังไม่ขยับเขยื้อน
‘ใครมาก็ช่าง คงไม่ใช่ผูร้ า้ ยหรอกน่า ถึงจะเป็นผูร้ า้ ยมันก็ควรจะฉลาด
พอที่จะไม่มาวุ่นกับเรา!’ หล่อนคิดในใจหูเงี่ยฟังเสียงคนสองคนที่เดินคุยจู๋จี๋
กันใกล้เข้ามาทุกที
‘อ๋อ คงเป็นหนุม่ สาวหนีพ่อแม่มาจีบกันในวัด’ บอกตัวเองอีกครัง้ อย่าง
ไม่ใส่ใจ แต่แล้วหล่อนก็เกือบสะดุง้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงฝ่ายหญิงดังขึน้ ในระยะใกล้
“โธ่ พี่บุญ ทุกวันนี้ฉันก็เหมือนตกนรกอยู่แล้ว มิหนำซ้ำ เจอหน้า
พีบุ่ ญทีไรยังถูกต่อว่าทุกที คอยดูนะ คืนนีฉั้ นจะโดดน้ำตาย!” เสียงพ้อแกม
สะอืน้ นัน้ จะเป็นเสียงใครไปไม่ได้ นอกจากเสียงแม่ผาดเมียน้อยคนล่าสุดของ
กำนันสิงห์พ่อของหล่อนนั่นเอง
เด็กสาวเบี่ยงหน้าแอบมองไปข้างหลัง ผู้ชายคนนั้นยังหนุ่ม รุ่นราว
คราวเดียวกับแม่ผาดนั่นเอง รูปร่างสะโอดสะองหน้าตาก็หล่อเหลา เทียบ
กันไม่ได้เลยกับหน้ากำนันสิงห์พ่อของหล่อน เขาแต่งตัวสีน้ำเงินทัง้ ชุดเหมือน
พวกคนเรือที่บริษัทริมแม่น้ำฟากโน้น
แขนของเขาโอบร่างหญิงสาว รั้งให้เข้ามายืนใต้ร่มพิกุลอีกด้านหนึ่ง
ทำให้เด็กสาวตัวแข็ง เบีย่ งหน้ากลับมาทันที ตาจ้องเป๋งไปยังแนวต้นชาทึบที่
ปลูกไว้เป็นกำแพงกั้นเขตวัดกับที่สวนของชาวบ้านติดกันนั้น โดยที่เจ้าของ
สายตาแลไม่เห็นอะไรเลย เพราะมัวแต่ไปแลเห็นภาพแม่เลี้ยงของตัวเองอยู่
ในวงแขนของชายหนุ่มแปลกหน้า ทั้งๆ ที่ภาพนั้นอยู่ข้างหลังหล่อนแท้ๆ
‘ต๊าย…นีถ้่ าพ่อมาเห็นเข้าละก็…พีผาด
่ เอ๋ย นายด้วยนะพ่อพระอภัย…
เฮ้อ…เสียวไส้ชะมัด!’
เสียงพ่อหนุ่มพึมพำปลอบแม่สาวอยู่ข้างหลัง
“จุ๊ย์! จุ๊ย์! ไม่เอาน่า ผาด อย่าใจน้อยซี เอะอะก็จะฆ่าตัวตายเสีย
เรื่อย ไหนว่ารักพี่ไงล่ะ ฆ่าตัวตายเสียแล้วไม่สงสารพี่หรอกเรอะ”
“ก็ทีพี่บุญน่ะ สงสารฉันสักนิดหนึ่งไหมล่ะ เจอหน้าทีไร เสียดสีฉัน
ทุกที”
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“โถ พี่หึงก็เพราะรักหรอกนะ”
“อื๋อ…อย่าปากดีหน่อยเลย รักภาษาอะไรถึงพูดให้เราช้ำใจบ่อยๆ”
“ก็เพราะรักนีแ่ หละ มันถึงอดใจไม่ได้ ถ้าพีไม่
่ รักผาดจริงๆ ละก็ พีจะ
่
ทนคอยผาดมาจนป่านนี้เรอะ เป็นผู้ชายอื่นเขามีแฟนใหม่ไปนานแล้วละ”
“ก็มาคอยอะไรอยู่ล่ะ?” แม่สาวทำเสียงสะบัดสะบิ้ง “ทำไมไม่มีๆ ไป
เสียเร็วๆ นังผาดจะได้ผูกคอตายเสียรู้แล้วรู้รอด!”
“โถ ผาดจ๋า ก็บอกแล้วว่าพี่รักผาดคนเดียว จะเอาตาที่ไหนไปมอง
ผู้หญิงอื่นล่ะ”
เสียงผู้หญิงเงียบไปเป็นครู่ ครั้นแล้วก็มีเสียงกระซิกกระซี้อย่างถูกใจ
ดังขึ้นแทน เด็กสาวที่นั่งซ่อนตัวอยู่ชักกระสับกระส่าย เกรงคนบนศาลาจะ
ลงมาตาม และพบหนุม่ สาวคูนั่ น้ เข้า แต่ก็ไม่มีหนทางใดจะเตือนคนทัง้ สอง
ได้โดยที่เขาจะไม่เห็นตัวหล่อน จึงได้แต่นั่งตัวแข็งฟังต่อไปอีก
“เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกล่ะจ๊ะ?”
“ถ้าพี่บุญกล้าๆ ละก็ คืนนี้ยังได้”
“ฮ้า! คืนนี้เชียวเรอะ?” อีกฝ่ายอุทาน
“ถ้าเร็วไปละก็ ไว้ปีหน้าคอยเจอก็ได้” หญิงสาวสะบัดหางเสียงทันที
เสียงฝ่ายผู้ชายหัวเราะหึๆ
“พุทโธ่พุทถังเอ๋ย ผาดของพี่ พี่เพียงแต่ตื่นเต้นว่าจะได้พบเร็วทันใจ
เท่านั้นเอง”
“เขาจะไปรู้เรอะ ก็นึกว่าพี่บุญมีนัดกะสาวที่ไหนไว้น่ะซี”
“เถอะน่า ว่ามาเร็วๆ อยากรู้เต็มแก่ว่าคืนนี้จะเจอกันได้ยังไง”
“คืนนี้ แม่สาหร่ายลูกสาวลุงกำนันชวนไปลอยเรือดูกระทงทีแม่
่ นำ้ พีบุ่ ญ
อยากเจอฉันก็ไปคอยดักที่แถวโรงเลื่อยปากคลองซี ฉันจะบอกแม่สาหร่าย
ว่าปวดท้องขอขึน้ ฝัง่ พีบุ่ ญคอยตามเรือไปให้ดีก็แล้วกัน จะได้ดักรับเวลาเรือ
แวะขึ้นท่า”
“แหม วิเศษจริง! เราก็ได้อยู่ด้วยกันนานหน่อยซินะกว่าพวกนั้นจะ
กลับก็คงเดือนตก”
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“นานนักไม่ได้ดอกจ้ะ เสี่ยงมากไป เดี๋ยวเกิดมีใครทักขึ้นว่าฉันกลับ
มาแต่หัวค่ำจนดึกยังไม่ถึงบ้าน ฉันก็โดนลุงกำนันแกฆ่าตายเท่านั้น”
“อ้าว เราก็แก้ตัวว่า พอกลับถึงบ้านก็เข้านอนไม่ได้เรอะ” ฝ่ายชาย
แนะ แต่ดูเหมือนแผนการนั้นจะไม่เป็นที่เห็นด้วยของฝ่ายหญิงนัก เพราะ
ความดุดันร้ายกาจของกำนันสิงห์ดูเหมือนจะเป็นที่จับหัวใจของบริวารทุกคน
เสียงสองหนุ่มสาวปรึกษากันต่อไปอีกถึงเวลานัด แล้วต่างก็แยกทาง
กันไป
เด็กสาวผุดลุกขึ้นยืน บิดตัวด้วยความเมื่อยขบอีกครั้ง พอดีกับหญิง
วัยสามสิบเศษ เมียอีกคนหนึ่งของกำนันสิงห์เดินมาพบเข้า ก็อุทานขึ้น
“อ้าว นั่นแม่ผึ้งมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะ?”
เด็กสาวพยักหน้าไปที่ต้นพิกุล
“มาเยี่ยมแม่หน่อย เอ้า นั่นน้าไมอย่าเหยียบน้ำตาแม่ซีจ๊ะ” หล่อน
เตือนเมื่อนางละไมเดินเหยียบลงไปบนดอกพิกุลที่หล่นอยู่ตามดิน
หญิงผู้มีอาวุโสไม่ฟังเสียง ตรงเข้าคว้ามือลูกเลี้ยงเดินลิ่วๆ กลับไปยัง
ศาลา
“มัวแต่โอ้เอ้อยู่นั่นแหละ พ่อเขาให้มาเรียกไปกินข้าว”
“แน่ะ แม่ผึง้ มานัน่ แล้ว ไปตามตัวทีไ่ หนมายะ แม่ละไม” นางบุหงา
ชะโงกข้ามลูกกรงศาลาออกมาถาม
“ที่แถวลานพิกุลหลังวัดแน่ะจ้ะ พี่หงา” นางละไมตอบด้วยน้ำเสียง
แสดงความยำเกรงหญิงผู้มีอาวุโสอยู่ไม่น้อย
คำตอบของนางละไม ทำให้หญิงสาวร่างอวบอัดผิวคล้ำซึ่งนั่งแอบอยู่
ริมบันไดเหลียวขวับมามองหน้าลูกสาวคนเล็กของกำนันอย่างตระหนก!

๓
“เอ๊ะ แม่ผึง้ ไปอยูทำไม
่ แถวนัน้ คนเดียว?” นางบุหงาทำตาฉงน จ้อง
หน้าลูกเลี้ยงเขม็งอย่างคาดคั้น
‘เฮ้อ น้าหงานีแ่ ฮะ มาอยูกั่ บพ่อได้ไม่ถึงสิบปีชักจะติดนิสยั พ่อเสียแล้ว
เรือ่ งไม่น่าสงสัยกลับสงสัย ทีเรือ่ งน่าสงสัยก็ไม่ยักกะสงสัย!’ เด็กสาวถอนใจ
ตอบยิ้มๆ ว่า
“จะไปทำมัย้ ก็ไปเดินเล่นเหมือนอย่างพีผาด
่ น่ะซี ทีพีผาด
่ ก็ไปแถวลาน
พิกุลไม่เห็นมีใครว่าอะไร จริงไหม พี่ผาด” แกล้งพูดยั่วเย้า ซ้ำหลิ่วตาให้
แม่เลี้ยงสาวอย่างรู้นัยกันเสียด้วย
ใบหน้าสีคล้ำคมคายของผาดซีดเผือดปราศจากสีเลือด ดวงตาที่มอง
หน้าหัวเราะแป้นแร้นของลูกเลีย้ งวัยรุน่ เบิกโพลงเหมือนเห็นพญายมมาปรากฏ
อยู่ต่อหน้า!
“อ้อ ไปกับผาดเรอะ งั้นก็แล้วไป” หญิงมีอายุพยักหน้าอย่างค่อย
คลายใจ “ไปลับหูลับตาผูใ้ หญ่ลำพังน่ะ ไม่ดี ตัวมันเป็นสาวแล้ว รูต้ วั ไว้เสีย
มั่ง”
สาหร่ายนัง่ พับเพียบเรียบร้อยอยูข้่ างๆ กำนันสิงห์ซึง่ กำลังคุยอย่างสนุก
สนานอยูกั่ บท่านสมภารตรงกลางศาลาเหลียวมาเห็นน้องสาวก็สะกิดแขนบิดา
“ผึ้งมาแล้วจ้ะ พ่อ”
กำนันสิงห์หันมาทางลูกสาวเล็ก กวักมือเรียก
“เร็วเข้า เจ้าผึง้ หายหัวไปไหนมา ท่านสมภารท่านถามถึงเอ็งแน่ะ”
สายน้ำผึ้งยิงฟันซี่นิดๆ อวดเกือบหมดปาก คลานหลีกคนโน้นคนนี้
อย่างกระฉับกระเฉงตรงเข้าไปกราบตรงหน้าท่านสมภารที่แก่จนสั่นไปทั้งตัว
เงยหน้าขึ้นทักทายเสียงใส
“หลวงปู่สบายดีหรือคะ?”
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“เฮอะๆ” หลวงปูหั่ วเราะชอบใจ “แก่เฒ่าอย่างหลวงปูจะ
่ เอาความสบาย
ที่ไหนมาเล่าเว้ย หลานเอ๋ย”
“แต่หลวงปู่หัวเราะนี่คะ แสดงว่าหลวงปู่มีความสุข”
ท่านสมภารชรายิ่งหัวเราะหนักขึ้น
“นังหนูนีปาก
่ มันสำมะคัญ! เออ เห็นมันโกนผมไฟอยูไม่
่ กีวั่ น ทีไ่ หนได้
มันโตเป็นสาวแล้วซี เรียนหนังสือหนังหาถึงชั้นไหนแล้ววะ นังหนู”
“จบมศ. ๓ ค่ะ เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน” เด็กสาวตอบยิ้มๆ ทั้งๆ ที่
ผู้ใหญ่หลายคนบนศาลานั่งใจหายใจคว่ำกลัวหล่อนจะตอบอย่างที่เคยตอบคำ
ทักทายของพีป้่ าน้าอาบางคน ‘ทำไมถามบ่อยนักคะ เจอหน้าทีไรก็ถามทุกที
ไว้เจอคราวหน้าถึงจะตอบ!’
หลวงปู่ อายุท่านจะเข้าแปดสิบอยูอี่ กไม่กีปี่ ท่านจึงค่อนข้างหลง จำ
อะไรไม่ใคร่ได้ แต่สายน้ำผึง้ รักหลวงปูนั่ กถึงแม้วา่ ท่านจะหลงๆ ลืมๆ ถามแล้ว
ถามอีก เด็กสาวก็ไม่เคยนึกเบือ่ หน่าย ไม่เคยพูดให้ท่านนึกถึงความแก่ชรา
ของท่านเองเสียด้วยซ้ำ
“ฮือม์ เรียนจบแล้วเรอะ? ตัวแค่นี้เรียนหนังสือจบชั้นของโรงเรียนก็
ไม่เลว”
เด็กสาวคันปากอยากจะตอบว่า
‘ผึ้งน่ะตัวสูงกว่าหลวงปู่เสียอีก ไม่น่าจะว่าตัวแค่นี้เลยนี่คะ’
แต่ที่หล่อนตอบออกไปจริงๆ ก็เพียง
“ผึ้งอยากเรียนต่อค่ะ หลวงปู่ แต่พ่อก็ไม่ยอมให้เรียน” ตวัดสายตา
ไปค้อนพ่อเสียวงหนึ่งประกอบบท
“เออ สำมะคัญๆ เอ็งอยากเรียนอะไรวะนังหนู”
“ผึง้ อยากเรียนหมอค่ะ อยากรักษาคนเจ็บให้หาย เด็กๆ จะได้ไม่ต้อง
เป็นกำพร้าเหมือนผึง้ ไงคะ” เด็กสาวตอบเสียงแจ๋วๆ ดังเดิม ไม่ทันมีใครสังเกต
เห็นว่าในดวงตาดำมันสุกใสของหล่อนมีเงาน้ำตาแวววาวขึ้น
ใครๆ ก็ว่าผึง้ ตัวน้อยนีแก่
้ นแก้วกระโดกกระเดก แข็งทัง้ ตัว แข็งทัง้ ใจ
แต่สำหรับเรื่องเกี่ยวกับแม่พิกุลของผึ้งแล้ว ไม่รู้ว่าความแข็งกระด้างละลาย
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หายไปไหนหมด!
หลวงปู่หัวเราะเหอๆ อีก
“สำมะคัญๆ” ท่านออกปากชม พลางหันไปทางกำนันสิงห์ “ไงวะ
กำนัน นังผึ้งมันอยากเป็นหมอ ทำไมเอ็งไม่ให้มันเป็น”
“พุทโธ่ ของมันเป็นกันได้ง่ายๆ เมือ่ ไรครับ หลวงพ่อ” กำนันสิงห์หัวเราะ
เสียงห้าวๆ “อย่างเจ้าเส็งลูกเถ้าแก่โรงเลือ่ ยปากคลอง นัน่ เขาผูช้ ายแท้ๆ มัน
ยังสอบตกสองปีซ้อน ต้องออกมากลางคัน เสียเวลาไปเปล่าๆ ตั้งสองปี”
“โถ! พ่ออุตส่าห์เอาตาเส็งมาเปรียบกับผึง้ นัน่ เขาเรียนหนังสือไม่เป็นท่า
สอบมศ. ๕ ก็ได้อย่างลูกผีลูกคน ที่สอบเข้าแพทย์ได้ก็เหมือนยังกับถูกลอตเตอรี่ แล้วจะไม่สอบตกทนไหวหรือจ๊ะ”
คำโต้เถียงแจ๋วๆ ของลูกสาวคนเล็กทำให้กำนันตาขุน่ ขมวดคิว้ ปรามมัน
ก็แล้ว ไม่เห็นมันทำท่าจะสังเกตเห็น นึกรำคาญเต็มทีจึงหันไปทางท่านสมภาร
เตือนว่า
“นิมนต์หลวงพ่อพรมน้ำมนต์เถอะครับ ท่านจะได้จำวัด”
มือสัน่ ๆ ของท่านสมภารชราหยิบใบมะยมทีมั่ ดรวมกันเป็นช่อชุบลงใน
บาตรน้ำมนต์ แล้วก็ยกขึ้นพรมยังอุบาสกอุบาสิกาที่หมอบกราบอยู่บนศาลา
กำนันและลูกสาวสองคนหมอบกราบอยูแถว
่ หน้าจึงเปียกมากกว่าคนอืน่ หน่อย
สายน้ำผึ้งเหลือบสายตาชำเลืองไปทางหญิงสาวซึ่งยังคงนั่งแอบอยู่ริม
บันไดดังเดิม เห็นหล่อนกำลังยกมือพนมและหลับตาพริม้ เมือ่ หยาดน้ำมนต์
ประพรมต้องกาย หล่อนก็ก้มลงกราบระลึกถึงพระพุทธคุณ
เด็กสาวหายใจสะท้อนด้วยไม่แน่ใจว่า คุณพระคุณเจ้าจะคุม้ ครองหญิง
ผู้ประพฤติผิดทั้งทางโลกย์และทางธรรมไปได้นานสักเพียงไร!
***
จันทร์เพ็ญเดือนสิบสอง ดวงกลมสีทองสุกปลั่งลอยเด่นอยู่กลางหาว
ท้องฟ้าเป็นสีนิลใสสะอาดปราศจากเมฆ แสงสีนวลสว่างของจันทร์เจ้าสาด
ลงมายังผืนน้ำกว้างใหญ่สะท้อนประกายระยิบระยับจับตา แสงริบหรีจาก
่ หิง่ ห้อย
ฝูงใหญ่ทีจั่ บอยูที่ ต้่ นลำพูริมน้ำแทบจะปราศจากแสง เมือ่ ถูกข่มด้วยรัศมีจ้าแห่ง
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ดวงจันทร์
เรือบดลำใหญ่มีคนนัง่ มาเพียงสีคน
่ ลอยลำเรือ่ ยๆ มาตามลำคลอง ผู้
ที่นั่งคัดท้ายเรือคือนายไปล่ญาติผู้จงรักของกำนันสิงห์ เป็นคนที่กำนันไว้ใจ
ให้เป็นผูคุ้ มพาลูกสาวสองคนและเมียสาวอีกหนึง่ ไปเทีย่ วชมกระทงสวยๆ ทีเขา
่
ลอยกันในงานลอยกระทงที่จัดขึ้นริมแม่น้ำฝั่งพระนคร
เด็กสาวผู้อ่อนอาวุโสที่สุดทำหน้าที่พายหัวเรือ สาหร่ายและแม่เลี้ยง
วัยสาวของหล่อนนั่งกลางลำ มีกระทงรูปดอกบัวที่ต่างก็ซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่
กลางวันวางอยู่ข้างตัว ในคลองคืนนี้คับคั่งไปด้วยเรือแพของหนุ่มๆ สาวๆ ที่
พากันออกเที่ยวลอยกระทงจนแคมเรือกระทบกันอยู่บ่อยๆ เหตุนี้แหละที่
พ่อกำนันแกไม่อนุญาตให้เอาเรือหางยาวออกมาใช้ เพราะกลัวจะเกิดอุบตั เิ หตุ
ขึ้น
“เฮ้ น้าไปล่ เดาะควงสาวๆ ทีเดียวสามคนเทียวเรอะ ขอแบ่งมาลำนี้
สักสองคนเป็นไร” เสียงแตกพร่าของเด็กหนุม่ รุน่ กระทงคนหนึง่ ตะโกนมาจาก
เรือบดอีกลำหนึ่งที่พายอยู่ริมฝั่งคลองด้านโน้น
นายไปล่ตะโกนด่าออกไปคำหนึง่ เสียงนัน้ ก็เงียบลงแต่มีเสียงเฮฮาครึก
ครื้นดังขึ้นแทน
“ใครน่ะ อาไปล่” สาหร่ายถามพลางชะเง้อมอง เพราะในคลองตอนนัน้
ค่อนข้างมืดด้วยต้นจิกใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาบังแสงจันทร์เสียหมด มีแต่แสง
ระยิบระยับจากเทียนดวงน้อยๆ ที่เสียบอยู่ในกระทงที่ลอยตามน้ำมาเท่านั้น
“จำเสียงมันไม่ได้ ช่างหัวมันเหอะ หลานเอ๋ย อย่าไปเอาใจใส่” นาย
ไปล่ตอบอย่างไม่ใส่ใจ
แต่สาหร่ายยังคงเอาใจใส่อยู่ เพราะหล่อนยังสาว และสวย เป็น
ธรรมดาอยู่เองที่หล่อนจะมีความสนใจผู้ชายพายเรืออยู่บ้าง แต่พวกผู้ชาย
ต่างหากที่ไม่กล้าแสดงความสนใจต่อสาหร่ายให้เป็นที่เปิดเผยนัก เพราะ
เป็นที่รู้ทั่วกันตลอดหัวบ้านท้ายบ้านว่า ไอ้หนุ่มหน้าไหนก็ตามที่อวดดีมา
เกาะแกะลูกสาวแก จะต้องกลายเป็นผีเฝ้าท้องร่องภายในสามวันเจ็ดวัน!
เหตุนีเอง
้ ทีส่ าหร่ายยังคงเป็นสาวโสดมาจนถึงอายุยีส่ บิ อันทีจ่ ริง เมือ่
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ปีกลายนี้เอง เสี่ยเจ้าของโรงน้ำแข็งก็ได้ส่งเถ้าแก่มาขอกุหลาบงามดอกนี้ให้
กับลูกชายของแก ใครๆ ก็คาดว่ากำนันสิงห์จะต้องยกลูกสาวให้ เพราะลูกชาย
เสี่ยนั้นเพิ่งกลับจากฟิลิปปินส์สดๆ ร้อนๆ ทั้งโก้ ทั้งหรู ทั้งรวย สาหร่าย
คนสวยจะไปหาคู่ที่ดีกว่านี้ได้ที่ไหน?
แต่ชาวบ้านแถวนัน้ ก็ต้องตะลึงงัน เพราะกำนันสิงห์แกปฏิเสธสะพานทองของเสี่ยโรงน้ำแข็งอย่างไม่มีเยื่อใย เหตุผลของแกก็คือ ลูกชายเสี่ยนั้น
มีแต่เงินแต่ไม่มีอิทธิพล!
“เงินน่ะ ไม่สำคัญหรอกเว้ย” กำนันแกเปรยให้เข้าหูชาวบ้านอยูบ่่ อยๆ
“กูมีจนไม่รูจะ
้ เอาไปเก็บไว้ทีไ่ หน มีใครกล้ามาปล้นกูมัง่ มัย้ เพราะอะไร ไม่ใช่
เพราะกูมีอิทธิพลหรอกเรอะ”
นายไปล่เองรู้จิตใจกำนัน ผู้เป็นทั้งญาติและทั้งนายของแกดีกว่าใครๆ
แกจึงเฝ้าป้องกันแม่สาหร่ายหลานสาวคนโตของแกมิให้มีโอกาสใกล้ชิดกับ
ไอ้หนุม่ คนไหนได้ เพราะแกรูว่้ าตราบใดทีพ่่ อกำนันสิงห์ยังใฝ่ฝนั ถึงลูกเขยผูมี้
อิทธิพลของแกอยู่ตราบนั้นแม่สาหร่ายจะไม่มีวันได้มีอิสระในเรื่องรัก ถึงเจ้า
สายน้ำผึ้งที่กำลังเติบโตเป็นสาวขึ้นมานี่ก็เหมือนกัน
สาหร่ายสะกิดแขนน้องสาวเบาๆ กระซิบถามไม่ให้คนถือท้ายได้ยิน
“ใครน่ะ ผึ้ง จำได้ไหม?”
“หือ ใครทำไม พี่สาหร่าย” เด็กสาวเหลียวมาพลางยกพายขึ้นพาด
ตัก
“ฮือ้ ! ก็คนทีตะโกน
่
ยัว่ อาไปล่เมือ่ กีน่้ ะซี ไม่ได้ยนิ เรอะ?…นัน่ ไง ทีน่ งั่
อยู่ในเรือลำโน้น ลำที่มีแต่ผู้ชายทั้งลำนั่นน่ะ”
น้องสาวเหลือบมองไปยังหน้าทะเล้นๆ ทีเห็
่ นยิงฟันขาวอยูทาง
่ โน้น โดย
ไม่อาจวาดหัวเรือให้ใกล้เข้ามาได้ เพราะยังมีเรืออีกสองสามลำขวางอยู่ และ
นายไปล่ก็มีความสามารถในการคัดท้ายให้เรือแล่นแซงเรือลำอื่นไปจนมีเรือ
ขวางกลางระหว่างลำนี้กับลำโน้นได้ตลอดเวลา
“อ๋อ พวกนักเรียนช่างกลทีม่ าอาศัยหลวงปูอยู
่ ไง
่ ล่ะ ทะลึง่ วายร้ายทัง้ นัน้
เลย พีห่ ร่ายอย่าไปมองมัน” สายน้ำผึง้ นิว่ หน้าปรามพีสาว
่ แล้วก็สะบัดหน้า
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กลับมาเสียอย่างปราศจากความแยแส
“เอ๊ะ กลิ่นดอกอะไรลอยมาตามลม…” เสียงยียวนลอยมาอีก
เสียงสูดจมูกฟืดฟาดอย่างจงใจจะให้ได้ยินมาถึงลำนี้
“อ๋อ…รู้แล้ว กลิ่นดอกสายน้ำผึ้งน่ะเอง หอมหวนทวนลมมาแต่ไหน
ก็ไม่รู้”
“หอมอะไรได้ กลิ่นตุ๊ยตุ่ยพิลึก ฮิๆ …”
“ไม่เหมือนกลิ่นสาหร่าย…”
“เฮ้ยๆ สาหร่ายอะไรวะมีกลิ่น?”
“อ๊าว ไม่เชื่อก็ลองดมดูซี้…” มีเสียงสูดจมูกฟุดฟิดประกอบบทอีก
นายไปล่ยังคงพายเรือเรือ่ ยไปอย่างใจเย็น เพราะแกรูว่้ ายิง่ ไปรับฟังคำ
เคาะแคะเหล่านั้นก็ยิ่งเท่ากับเปิดช่องให้พวกหนุ่มๆ มีโอกาสใกล้ชิดสาวๆ ใน
ความรับผิดชอบของแกยิ่งขึ้น
แต่สายน้ำผึง้ ทนไม่ไหว หล่อนยกพายขึน้ จากน้ำ แล้วก็หันมาส่งเสียง
แจ้วๆ ขึ้นกับพี่สาวบ้าง
“พี่หร่ายจ๊ะ ช่วยมองๆ ซิ แถวนี้มีผักตบมั่งไหม?” เน้นเสียงตรงคำ
ว่า ‘ตบ’ ชัดเจน
เสียงจากเรือลำโน้นเงียบลง ท่าจะกำลังสำเหนียกว่าสาวเจ้าทางนี้ จะ
มีปฏิกิริยาอย่างไรหรือไม่กระมัง
“จะเอาผักตบไปทำไมน่ะ ผึ้ง” พี่สาวถามอย่างพาซื่อ
“เห็นเขาว่ากินแก้โรคปากคันนีจ๊่ ะ คนปากคันเป็นตำแยน่ะ ถ้ากินผักตบ
ไม่หายคันละก็ เห็นจะต้องให้กินปลาตีนถอนพิษ!”
เสียงตอบแจ๋วๆ ของเด็กสาว ทำให้พีสาว
่ อดหัวเราะไม่ได้ เสียงยียวน
จากเรือลำโน้นก็เลยเงียบหายไป แต่ก็เสียงหัวเราะคิกๆ คักๆ ดังขึน้ แทน นาย
ไปล่เองก็อดยิ้มไม่ได้
‘แม่ผึ้งนี่ปากคอมันร้ายจริง มิเสียแรงเป็นลูกกำนันสิงห์!’
สาหร่ายเหลียวมองหน้าหญิงสาวอีกผู้หญิงซึ่งนั่งเงียบไม่ปริปากอยู่ที่
กระทงหลังหน้าคนถือท้าย
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“ไงจ๊ะ พี่ผาด นั่งเงียบเชียว เป็นอะไรไปหรือเปล่า?”
ผาดซึ่งกำลังกวาดตามองหาอะไรอยู่ สะดุ้งสุดตัวเหลียวมามองหน้า
คนถาม
“ว่าอะไรจ๊ะ สาหร่าย”
สาหร่ายหัวเราะคิกๆ ขันคนใจลอย ขณะทีแม่
่ สาวน้อยคนทีน่ งั่ พายหัว
พลอยใจเต้นไม่เป็นส่ำ เมื่อนึกถึงแผนของแม่เลี้ยงสาวและชู้รักของหล่อน
‘เออ อยากรู้ว่าพี่ผาดแกจะกล้าแวะขึ้นฝั่งไหมเมื่อแกก็รู้ว่าเรารู้เรื่อง
ของแก เอ หรือแกไม่นึกว่าเราจะได้ยินที่แกนัดพบกับแฟน?’
สาหร่ายตอบคำถามของแม่เลี้ยงว่า
“ถามว่า…พี่ผาดเป็นอะไรไปหรือเปล่า?”
“เปล่านีจ๊่ ะ…เอ๊ย…เป็นจ้ะ เป็น…” กระหืดกระหอบแก้คำตอบของตน
เพราะเพิง่ นึกขึน้ ได้ว่าถึงอย่างไงก็จะต้องพยายามขึน้ ฝัง่ ให้ได้เพือ่ พบชูรั้ กตาม
นัด ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะน้อยใจ แล้วเลยพาลเลิกรักหล่อนเสีย ถึงแม้
สายน้ำผึง้ จะใจร้ายเอาเรือ่ งไปฟ้องพ่อกำนันก็สุดแต่เวรแต่กรรมเถิด ไม่มีทาง
เลือกแล้วจริงๆ !
โน่นแน่ะ ที่นัดหมาย…แสงไฟฟ้าสว่างไสวอยู่ที่ป้ายชื่อหน้าโรงเลื่อย
จักรฮัว่ ล้งทางฝัง่ ขวามือ ถ้าหล่อนไม่ขอแวะขึน้ ฝัง่ เสียเดีย๋ วนี้ ก็เห็นจะมีหวังว่า
ชู้รักคนใจน้อยของหล่อนจะโกรธจนไม่ยอมมองหน้าแน่ๆ
“ฉัน…ฉันปวดท้องจ้ะ สาหร่าย เห็นจะไปเที่ยวไม่ไหวแล้วละ”
“อ้าว ตายจริง ปวดท้องเป็นอะไร ท้องเสียรึเปล่า?” สาหร่ายตกใจ
เพราะตามปกติแม่ผาดเป็นคนแข็งแรง ไม่เคยปวดหัวตัวร้อนกับใครง่ายๆ
นายไปล่ก็พลอยตกใจไปด้วย
“ไงวะผาดมันปวดยังไง กินอะไรเข้าไปมั่งเมื่อเย็น?”
“เอ้อ…ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก จะขอแวะขึน้ ไปเข้าส้วมบ้านเถ้าแก่
หน่อยเท่านั้น” ผาดกระซิบเสียงแผ่วกับสาหร่าย
“อ๋อ” สาหร่ายหัวเราะออกมาได้ “พีผาด
่ พูดเสียตกใจ เอาซี…อาไปล่
จ๊ะ เหหัวเรือเข้าท่าหน่อยจ้ะ พี่ผาดแกจะถ่ายทุกข์”
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นายไปล่หัวเราะหึๆ ไม่เสริมว่ากระไรเพราะกลัวแม่ผาดจะอาย สายน้ำผึง้
คนเดียวนั่งเงียบกริบมือเย็นเฉียบขณะที่จำใจวาดหัวเรือเข้าเทียบท่าให้โดยดี
สาหร่ายซึ่งช่วยส่งมือให้ผาดเกาะเมื่อจะขึ้นบันไดท่าน้ำโรงเลื่อย ทักขึ้นว่า
“อุ๊ย! มือพี่ผาดเย็นเป็นน้ำแข็งเชียว จะเป็นลมเรอะเปล่า?”
“ผึ้งขึ้นไปเป็นเพื่อนก็ได้”
“อุ๊ย! ไม่ต้องจ้ะ” ผาดรีบปฏิเสธเสียงสั่น “ไปเที่ยวกันให้สนุกเหอะ
เดี๋ยวฉันเสร็จธุระแล้วจะอาศัยเรือใครเขากลับบ้านเองแหละ”
“อ้าว แล้วไม่ไปลอยกระทงด้วยกันเรอะ?” สาหร่ายหน้าตื่น
“ไม่ไปละ ท้องไม่ดีเสียแล้ว ถึงไปก็คงไม่สนุก” ผาดว่า พลางผลัก
หัวเรือออกจากท่าทันที “ฝากลอยกระทงให้ด้วยนะจ๊ะ สาหร่าย”
สายน้ำผึ้งใจเต้นเป็นตีกลอง เหลียวหน้าล่อกแล่กมองทางโน้นทางนี้
ใจหวั่นๆ ว่าพ่อกำนันสิงห์ของหล่อนอาจจะเกิดมีธุระนั่งเรือผ่านมาทางนั้น
และเผอิญได้เห็นเมียสาวคนโปรดของแกกับชู้รักของหล่อนพร่ำพลอดรักกัน
อยู่พอดี!

๔
พอเรือแล่นออกถึงปากคลอง ความคับคั่งจอแจก็คลายลง เพราะ
เรือแต่ละลำต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง ที่ริมฝั่งแม่น้ำฟากพระนคร
จุดไฟสว่างไสวเพราะกำลังมีงานประกวดกระทงของสถานทีราชการ
่
และองค์การต่างๆ กระทงประกวดจัดเป็นรูปแปลกๆ สวยงาม มีขนาดใหญ่เท่าเรือ
ทั้งลำทีเดียว แสงไฟที่ประดับประดากระทงขนาดมหึมาเหล่านั้นยิ่งยั่วใจ
สาหร่ายให้อยากเห็นใกล้ๆ หนักขึ้น
“เร็วเข้าเถอะจ้ะ อาไปล่ เขาเริม่ ลอยกระทงกันแล้วละ ขืนช้าจะอดดู”
“นัน่ แม่หร่ายคิดจะแหวกเรือเข้าไปดูถึงต้นตอเทียวเร้อ มันจะไม่ไหวมัง้
ดูซิ…โน่น เรือล้อมอยู่กี่ชั้นต่อกี่ชั้น?” นายไปล่ท้วง
สายน้ำผึ้งชะเง้อคอมองไปยังเรือลำเล็กลำน้อยที่บรรทุกคนเต็มลำเห็น
หัวคนดำๆ เป็นแพอยู่กลางน้ำใกล้ฝั่งพระนครอย่างท้อใจ เพราะรู้ว่าเรือที่มา
จอดลอยลำดูกระทงประกวดนั้น ต่างคนต่างก็ต้องการจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดที่
จะทำได้ เรือของใครมาทีหลังก็ต้องอยูวงนอก
่
ไม่มีหวังทีจะ
่ แหวกทางเข้าถึง
วงในได้
“โอย! เห็นท่าจะไม่ไหวละอาไปล่ เราไปดักดูท้ายน้ำดีกว่า ไม่ต้องแย่ง
กับใครๆ”
สาหร่ายค้อนให้วงหนึ่ง
“แหม ทียังงีละ
้ ทำสนิมสร้อย ทุกทีก็เห็นแก่ตัวนัน่ แหละ ชอบแหวก
คนเข้าไปกลางวง”
“อ๊าว ลำพังตัวผึง้ ผึง้ ก็อยากแหวกเหมือนกันแหละ นีเห็
่ นพีสาหร่
่ าย
มาด้วย อะไรนิดอะไรหน่อยก็วี้ดว้าด เดี๋ยวพวกนักเลงมันหมั่นไส้ แกล้ง
กระแซะให้เรือล่มเก๊าะเสร็จกันเท่านั้น มีอย่างเรอะมาทีหลังแต่จะแหวกเข้า
ข้างใน ใครเขาจะยอม!”

ชูวงศ์ ฉายะจินดา
๓๒

“ถึงไม่แหวกก็เอาแค่ชะเง้ออยู่ข้างหลังเขาก็ยังดี นี่ใจคอจะพายไปถึง
ท้ายน้ำโน่น กว่าจะได้เห็นกระทงก็พอดีแขนหลุด”
“หลุดก็แขนของอาไปล่กับแขนผึง้ ละน่า ถนอมแขนของพีห่ ร่ายไว้ให้ดี
ก็แล้วกัน” น้องสาวย้อนให้อย่างไม่ลดละ
นายไปล่จุปากให้อย่างรำคาญใจ
“ว้า เด็กสองคนนี่ยังไงโว้ย มาเที่ยวก็ยังทะเลาะกันเดี๋ยวเลยพากลับ
บ้านไม่ต้องดูมันละ กระทงกระแท็ง!”
สายน้ำผึ้งหัวเราะเสียงใส
“อาไปล่โมโหแล้ว? แหม นัง่ อาบแสงจันทร์นวลสว่างยังงี้ ไม่น่ามีโมโห
เลยนี่จ๊ะ ลมก็เย็น เดือนก็จ้า น่าร้องเพลงจัง”
“อย่าเลยย่ะ ฉันขี้เกียจอุดหู” สาหร่ายแกล้งขัดคอด้วยความหมั่นไส้
น้องสาว เพราะคืนนี้หล่อนสู้อุตส่าห์แต่งตัวสะสวยด้วยชุดไหมสีชมพูทั้งชุด
ผมรึก็เกล้ามวยไว้งดงาม เสียบดอกกุหลาบถึงสามสี หวังใจจะได้อวดโฉม
ของหล่อนในหมูคน
่ มากๆ ให้พวกผูช้ ายทัง้ หลายทอดถอนใจใหญ่ไปตามๆ กัน
แต่แล้วก็มาถูกแม่น้องสาวตัวร้ายของหล่อนขัดคอเสีย แม้จะไม่ได้แกล้งก็
เหมือนแกล้ง มีอย่างรึ จะไปดูกระทงถึงท้ายน้ำโน่น คนก็บางตา มีเรืออยู่
สามสี่ลำเท่านั้น จะมีใครได้เห็นความงามของหล่อนสักกี่คน?
ลมแม่น้ำพัดพลิ้วเย็นฉ่ำชื่น เรือลอยลำช้าๆ บ่ายหัวไปยังท้ายน้ำเพื่อ
หาช่องที่เรือบางตาพอที่จะมองดูกระทงประกวดได้ถนัด
เสียงเพลงอันไพเราะจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งลอยมาตามลม แหวก
เสียงเครือ่ งยนต์จากเรือเมล์ทีแล่
่ นมากลางแม่นำ้ และเสียงสรวลเสจากฝูงคนใน
เรือที่รายล้อมชมกระทงอยู่แถวใกล้ท่าราชนาวี
“เอ๊ะ ใครได้ยนิ เพลงมัง่ ?” สายน้ำผึง้ อุทานเหลียวมองไปรอบๆ พลาง
เงี่ยหูฟังเสียงเพลงที่ดังแว่วหวานมาตามลม
แสงจันทร์ยามนั้นสว่างราวกับกลางวัน สายตาของเด็กสาวจึงมองไป
พบเรือบดอีกลำหนึ่งเข้าโดยไม่ยากเย็น เป็นเรือบดขนาดกลางมีคนนั่งเพียง
สองคน จากการมองเพียงแวบเดียว ก็รู้ได้ว่า ทั้งสองคนที่นั่งอยู่ในเรือลำ

